
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 2133.1/43711/2019 
Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού 

Λιμένων αριθμ. 10 «Για τις καταδυτικές εργασίες». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρ-
θρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει,

β) του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 «Προσωπικό Λιμε-
νικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162 Α΄), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

δ) του άρθρου 6 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 63 Α΄),

ε) του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευ-
θερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην 
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32 Α΄), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102 Α΄), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ζ) της περίπτωσης (α) της παρ. 4 του άρθρου 16 του 
π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 26 Α΄),

η) του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου-
στεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προ-
σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροπο-
ποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α΄) και 
λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,

θ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄),

ι) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε την παρακάτω τροποποίηση του Γενικού 

Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 10 «Για τις καταδυτικές ερ-
γασίες».

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
αριθμ. 10 «Για τις καταδυτικές εργασίες».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού 

Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω-
μάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39 Α΄),

β) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα 
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρ-
θρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 (ΦΕΚ 162 Α΄), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

ε) του άρθρου 6 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 63 Α΄),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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στ) του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευ-
θερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην 
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32 Α΄), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ζ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102 Α΄), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

η) της περίπτωσης (α) της παρ. 4 του άρθρου 16 του 
π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 26 Α΄),

θ) του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ι) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄),

ια) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού, εκδίδουμε την ακόλουθη τρο-
ποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 10 
(ΦΕΚ 978/τ.Β΄1995), όπως ισχύει:

Άρθρο Μόνον
Τροποποίηση του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 10

Τα άρθρα 1 έως και 16 του Γενικού Κανονισμού Λιμέ-
νων αριθμ. 10 (ΦΕΚ 978/τ.Β΄/1995), όπως ισχύει, τροπο-
ποιούνται και προστίθενται νέα άρθρα 17, 18 και 19, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Όρια ισχύος

Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στην πε-
ριφέρεια δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας, 
όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι πιο 
κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Κάθε εργασία που διενεργεί-
ται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως επιθε-
ώρηση, επισκευή, ανέλκυση, διάλυση πλοίου, υφαλο-
καθαρισμός ή άλλες συναφείς εργασίες και σχετίζεται 
με τα πλοία ή τα πλωτά ναυπηγήματα, καθώς και με την 
εκτέλεση λιμενικών ή άλλων υποβρυχίων έργων.

2. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Όλα τα μέτρα που αφορούν 
στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε κατα-
δυτικές εργασίες, όπως αυτά προβλέπονται από τις δι-
ατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

3. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ο κύριος του έργου, φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, με εντολή και για λογαριασμό του οποίου 
εκτελείται καταδυτική εργασία. Ο εργοδότης μπορεί να 
εκπροσωπείται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
Προκειμένου για εκτέλεση καταδυτικών εργασιών σε 
πλοίο, μπορεί να εκπροσωπείται από τον Πλοίαρχο του 
πλοίου στο οποίο πρόκειται να εκτελεσθούν καταδυτικές 
εργασίες.

4. ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πλη-
ροί τις προϋποθέσεις του παρόντος και εφοδιάζεται από 
Λιμενική Αρχή με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προ-
ϋποθέσεων (βεβαίωση) για τη δραστηριοποίηση κατα-
δυτικού συνεργείου και αναλαμβάνει επαγγελματικά την 
εκτέλεση καταδυτικών εργασιών, κατόπιν συμφωνίας με 
τον εργοδότη.

5. ΔΥΤΗΣ: Το φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋ-
ποθέσεις του παρόντος, απασχολείται σε καταδυτικό συ-
νεργείο και εφοδιάζεται από Λιμενική Αρχή με βεβαίωση 
για να εργάζεται επαγγελματικά κάτω από την επιφάνεια 
του νερού, όπου υφίσταται πιέσεις ίσες ή μεγαλύτερες 
της ατμοσφαιρικής, κάνοντας χρήση καταδυτικής συ-
σκευής οποιουδήποτε τύπου, αυτόνομης ή εξαρτώμε-
νης από την επιφάνεια, στο πλαίσιο των διατάξεων του 
παρόντος και σύμφωνα με τους νόμους της τέχνης και 
της επιστήμης.

6. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Το φυσικό πρό-
σωπο, κάτοχος άδειας δύτη ή σχετικής βεβαίωσης τουλά-
χιστον επί πενταετία ή το πρώην στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 
που υπηρέτησε τουλάχιστον επί πενταετία (σύμφωνα 
με βεβαίωση που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Επιχειρή-
σεων του Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) στην Ομάδα Εξειδικευμένων 
Καταδύσεων της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο ορίζεται από τον εργολάβο ως 
συντονιστής - επικεφαλής των καταδυτικών εργασιών. 
Ο επόπτης δύναται να είναι πρώην κάτοχος άδειας δύτη 
ή σχετικής βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέ-
σεων, η οποία ίσχυσε τουλάχιστον επί πενταετία, με 
εξαίρεση την περίπτωση (α) της παρ. 9 του άρθρου 10.

7. ΔΥΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Το φυσικό πρόσωπο, κάτοχος 
άδειας δύτη ή σχετικής βεβαίωσης, που ορίζεται από τον 
επόπτη καταδυτικών εργασιών ως άμεσος βοηθός του 
στην παρακολούθηση των εργασιών και στην ασφαλή 
εκτέλεσή τους από τους εργαζομένους.

8. ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΔΥΤΗΣ: Το φυσικό πρόσωπο, κά-
τοχος πιστοποιητικού ή πτυχίου, εκδοθέντος σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, που πληροί τις προϋποθέσεις 
του παρόντος και εφοδιάζεται από Λιμενική Αρχή με 
βεβαίωση για να εργάζεται ως βοηθός δυτών σε κατα-
δυτικό συνεργείο.

9. Δ.Ο.Υ.: Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
10. Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.: Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυ-

σης Μερισματούχων Ναυτικού.
11. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ: Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία και τα 

Λιμεναρχεία της χώρας.
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Άρθρο 3
Προϋποθέσεις για την άσκηση 
του επαγγέλματος του δύτη

1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη, οι εν-
διαφερόμενοι αναγγέλλονται/υποβάλλουν αίτηση σε 
Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρ-
τήματος Α΄, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχουν συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας τους 
και δεν έχουν υπερβεί το 55ο,

β) i) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού αυτοδύτη, το οποίο 
έχει εκδοθεί σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
Οργανισμού, που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α΄), μετά από εκπαί-
δευσή τους από, εξουσιοδοτημένο από τον Οργανισμό, 
Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής ή

ii) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού αυτοδύτη, το οποίο 
έχει εκδοθεί από το Παράρτημα της Σχολής Υποβρυχίων 
Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.) του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.-2) του Κέντρου Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) 
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ή

iii) είναι κάτοχοι πτυχίου της Σχολής Δυτών Καλύμνου ή
iv) είναι κάτοχοι πτυχίου αυτοδύτη, που έχει εκδοθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λι-
μένων αριθμ. 5 (ΦΕΚ 858/τ.Β΄/1994), όπως ίσχυε ή σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του 
ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α΄).

γ) Έχουν προϋπηρεσία ως μαθητευόμενοι δύτες, σε ερ-
γασίες της παρ. 1 του άρθρου 2, στην Ελλάδα ή στην αλ-
λοδαπή, οι μεν κάτοχοι πτυχίου Σχολής Δυτών Καλύμνου 
τουλάχιστον ένα (1) χρόνο, οι δε κάτοχοι πτυχίου αυτο-
δύτη, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γε-
νικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 5 (ΦΕΚ 858/τ.Β΄/1994) 
ή του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α΄) και οι κάτοχοι πιστοποι-
ητικού αυτοδύτη, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α΄) ή από το Παράρ-
τημα της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.) του 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.-2) του 
Κέντρου Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) ΠΑΛΑΣΚΑΣ, τουλάχιστον 
δύο (2) χρόνια.

δ) Δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι και δεν έχουν κα-
ταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για αρχαιοκαπηλεία, 
ληστεία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, λαθρεμπορία, 
κατοχή, χρήση ή εμπορία ναρκωτικών, εκμετάλλευση 
πορνών και σωματεμπορία, αποπλάνηση, βιασμό, εξα-
ναγκασμό σε ασέλγεια, κλοπή, πλαστογραφία, απάτη, 
υπεξαίρεση, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή 
χημικών ή φυτικών υλών, πρόκληση ναυαγίου από πρό-
θεση, του νόμου περί μεσαζόντων ή έχουν καταδικαστεί 
τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία 
για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

ε) Είναι υγιείς και ικανοί για την άσκηση του επαγγέλ-
ματος του δύτη.

2. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων που αναφέρο-
νται στην προηγούμενη παράγραφο, ο υποψήφιος δύτης 
υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή με την αίτηση - αναγγελία 
της παρ. 1, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή 
άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, 

άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφα-
λιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), όπως ισχύει].

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου, 
από τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β) της παρ. 1,

γ. i) Βεβαιώσεις καταδυτικών συνεργείων, από τα οποία 
να προκύπτει η υπηρεσία του ως μαθητευόμενου δύτη, 
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2,

γ. ii) Ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης δραστηρι-
οποίησης ως μαθητευόμενου δύτη.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 
(ΦΕΚ 75 Α΄), στην οποία δηλώνει:

«(1) δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος,
(2) δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για 

αρχαιοκαπηλεία, ληστεία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, 
λαθρεμπορία, κατοχή, χρήση ή εμπορία ναρκωτικών, 
εκμετάλλευση πορνών και σωματεμπορία, αποπλάνη-
ση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, κλοπή, πλαστο-
γραφία, απάτη, υπεξαίρεση, παράνομη αλιεία με χρή-
ση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών, πρόκληση 
ναυαγίου από πρόθεση, του νόμου περί μεσαζόντων 
ή έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει 
παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία 
για τα κακουργήματα.».

ε) Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας καρ-
διολόγου, πνευμονολόγου - φυματιολόγου, ψυχιάτρου 
και οφθαλμιάτρου ή ιατρού εξειδικευμένου στην υπερ-
βαρική ιατρική, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.

3. Η Λιμενική Αρχή, στην οποία υποβάλλεται η αναγ-
γελία της παρ. 1, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση 
υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄.

4. Αφού χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση 
της παρ. 3, στη συνέχεια πρέπει αυτός να κριθεί κατάλ-
ληλος, κατόπιν προφορικής και πρακτικής εξέτασής του, 
από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση 
του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής και στην οποία 
συμμετέχουν:

α) Βαθμοφόρος της Λιμενικής Αρχής.
β) Βαθμοφόρος της ΜΥΑ/ΛΣ, ειδικότητας βατραχαν-

θρώπου.
γ) Αξιωματικός ΛΣ, ειδικότητας ιατρού ή ιατρός δημό-

σιου νοσοκομείου της περιοχής.
5. Κάθε υποψήφιος δύτης πρέπει να γνωρίζει:
α) Τη θεωρία των καταδύσεων (φυσική, φυσιολογία, 

ιατρικά προβλήματα, επικίνδυνα περιστατικά κ.λπ.).
β) Τη χρήση πινάκων καταδύσεων και του αποσυμπι-

εσομέτρου.
γ) Τη λειτουργία, χρήση και συντήρηση του καταδυτι-

κού υλικού και, ιδίως, των καταδυτικών συσκευών.
δ) Τον τρόπο διάσωσης ανθρώπου που πνίγεται.
ε) Τη μέθοδο τεχνητής αναπνοής, «στόμα με στόμα», 

τη χρήση της συσκευής τεχνητής αναπνοής και της συ-
σκευής παροχής καθαρού οξυγόνου.

ζ) Τη νομοθεσία σχετικά με την υποβρύχια δραστη-
ριότητα.

η) Τα μέσα και τους τρόπους συνεννόησης υποβρυ-
χίως και

θ) Τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
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6. Από τις εξετάσεις της παρ. 4 εξαιρούνται οι κάτο-
χοι πτυχίου Υποβρυχίων Καταστροφών (ΜΥΚ) ή Σχο-
λής Δυτών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και όσοι έχουν 
υπηρετήσει στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του 
Λιμενικού Σώματος (ΜΥΑ/ΛΣ), με ειδικότητα βατραχαν-
θρώπου. Στα πρόσωπα αυτά η βεβαίωση συνδρομής νο-
μίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος 
του δύτη χορηγείται, μετά την αποστρατεία τους, με την 
υποβολή σχετικής αίτησης, στην οποία επισυνάπτονται 
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πτυχίων τους ή αντίστοιχη 
βεβαίωση της υπηρεσίας τους, καθώς και τα δικαιολο-
γητικά της παρ. 2, πλην αυτών που προβλέπονται στις 
περ. (β), γ. i) και γ. ii) αυτής.

7. Οι διατάξεις της παρ.  6 εφαρμόζονται ανάλογα 
και σε όσους έχουν υπηρετήσει στην Κινητή Ομάδα 
Συντήρησης Υποβρύχιων Θαλάσσιων Εγκαταστάσεων 
(Κ.Ο.Σ.Υ.Θ.Ε.) της Πολεμικής Αεροπορίας και έχουν εξει-
δίκευση Υποβρυχίων Αποστολών.

8. Για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη, κατα-
βάλλονται από τον ενδιαφερόμενο:

α. Διπλότυπο υπέρ Δημοσίου 2,93 € στον ΚΑΕ 3435 με 
την αιτιολογία «για δραστηριοποίηση δύτη» ή αντίστοιχο 
ηλεκτρονικό παράβολο.

β. Παράβολο δημοσίου από Δ.Ο.Υ. 30,00 € ή αντίστοιχο 
ηλεκτρονικό παράβολο και

γ. Αποδεικτικό καταβολής ποσού 5,00 € υπέρ του Ει-
δικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων 
Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.).

9. Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία, η 
Λιμενική Αρχή απαγορεύει τη δραστηριοποίηση του 
δύτη, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι 
νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η 
συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την 
παρέλευση άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας, τεκμαί-
ρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως [άρθρο 3 
του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄), όπως ισχύει]. Tο προα-
ναφερόμενο χρονικό διάστημα έχει το χαρακτήρα της 
επιβαλλόμενης, στον ενδιαφερόμενο να ασκήσει το συ-
γκεκριμένο επάγγελμα, υποχρέωσης αναμονής και ανα-
βολής της έναρξης άσκησης αυτού, ώστε να παρασχεθεί 
στη Λιμενική Αρχή η δυνατότητα να διενεργήσει έλεγ-
χο και, ενδεχομένως, να απαγορεύσει την άσκηση του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος, αν δεν υφίσταται ή δεν 
προκύπτει συνδρομή των, προς τούτο, νομίμων προϋπο-
θέσεων. Η Λιμενική Αρχή, απαγορεύει την άσκηση του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος και μετά την πάροδο της 
τασσόμενης προθεσμίας των πενήντα (50) ημερών, εάν 
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέ-
σεις άσκησής του.

10. Εάν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις, η Λιμενική Αρχή εκδίδει στο πρόσωπο 
που υπέβαλε την αναγγελία σχετική βεβαίωση συνδρο-
μής νόμιμων προϋποθέσεων (βεβαίωση) για τη δραστη-
ριοποίηση του ως δύτη, σύμφωνα με το Παράρτημα Ε΄.

11. Η Λιμενική Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, 
απαγορεύει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλ-
ματος και αφαιρεί τη σχετική βεβαίωση, οποτεδήποτε 
εκλείψει κάποια από τις προϋποθέσεις άσκησης της δρα-
στηριότητας, οι οποίες απαιτείται να συντρέχουν κατά 
την αναγγελία. Η απόφαση απαγόρευσης αποστέλλεται, 

μαζί με τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, στη Λιμενική 
Αρχή που έχει εκδώσει τη σχετική βεβαίωση, εφόσον 
η προαναφερόμενη απόφαση απαγόρευσης δεν έχει 
εκδοθεί από αυτήν. Επίσης, η απόφαση απαγόρευσης 
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του 
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής, προκειμένου να ενημερωθούν από αυτήν, με κάθε 
πρόσφορο μέσο, οι Λιμενικές Αρχές της χώρας.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση 
μαθητευόμενου δύτη

1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του μαθητευό-
μενου δύτη, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση - 
αναγγελία σε Λιμενική Αρχή, ενώ πρέπει να πληρούνται 
σωρευτικά οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α), (β), (δ) 
και (ε) της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου.

2. Για τη δραστηριοποίηση του ενδιαφερόμενου ως 
μαθητευόμενου δύτη, υποβάλλεται από αυτόν αίτηση - 
αναγγελία σε Λιμενική Αρχή, στην οποία επισυνάπτονται 
τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 3, εκτός από 
εκείνα των περ. γ. i) και γ. ii) αυτής.

3. Για την άσκηση του επαγγέλματος του μαθητευό-
μενου δύτη, καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο:

α. Διπλότυπο υπέρ Δημοσίου 2,93 € στον ΚΑΕ 3435 με 
την αιτιολογία «για δραστηριοποίηση μαθητευόμενου 
δύτη» ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο.

β. Παράβολο δημοσίου από Δ.Ο.Υ. 30,00 € ή αντίστοιχο 
ηλεκτρονικό παράβολο και

γ. Αποδεικτικό καταβολής ποσού 5,00 € υπέρ του Ει-
δικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων 
Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.).

4. Η Λιμενική Αρχή στην οποία υποβάλλεται η αναγ-
γελία της παρ. 1 χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση 
υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με το Παράρτημα Ζ΄.

5. Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία, η 
Λιμενική Αρχή απαγορεύει τη δραστηριοποίηση του 
μαθητευόμενου δύτη, στην περίπτωση που δεν συ-
γκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή 
δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα 
στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πιο πάνω 
προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται 
ελευθέρως [άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄), όπως 
ισχύει]. Tο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα έχει το 
χαρακτήρα της επιβαλλόμενης, στον ενδιαφερόμενο 
να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, υποχρέωσης 
αναμονής και αναβολής της έναρξης άσκησης αυτού, 
ώστε να παρασχεθεί στη Λιμενική Αρχή η δυνατότητα 
να διενεργήσει έλεγχο και, ενδεχομένως, να απαγορεύσει 
την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, αν δεν 
υφίσταται ή δεν προκύπτει συνδρομή των, προς τούτο, 
νομίμων προϋποθέσεων. Η Λιμενική Αρχή, απαγορεύει 
την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος και μετά 
την πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας των πενήντα 
(50) ημερών, εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νό-
μιμες προϋποθέσεις άσκησής του.

6. Εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστω-
θεί ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η 
Λιμενική Αρχή εκδίδει, στο πρόσωπο που υπέβαλε την 
αναγγελία, σχετική βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋ-
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ποθέσεων (βεβαίωση) για τη δραστηριοποίηση του ως 
μαθητευόμενου δύτη, σύμφωνα με το Παράρτημα Η΄.

7. Η Λιμενική Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, 
απαγορεύει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλ-
ματος και αφαιρεί τη σχετική βεβαίωση, οποτεδήποτε 
εκλείψει κάποια από τις προϋποθέσεις άσκησης της δρα-
στηριότητας, οι οποίες απαιτείται να συντρέχουν κατά 
την αναγγελία. Η απόφαση απαγόρευσης αποστέλλεται, 
μαζί με τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, στη Λιμενική 
Αρχή που έχει εκδώσει τη σχετική βεβαίωση, εφόσον 
η προαναφερόμενη απόφαση απαγόρευσης δεν έχει 
εκδοθεί από αυτήν. Επίσης, η απόφαση απαγόρευσης 
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του 
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής, προκειμένου να ενημερωθούν από αυτήν, με κάθε 
πρόσφορο μέσο, οι Λιμενικές Αρχές της χώρας.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση 
καταδυτικού συνεργείου

1. Για τη δραστηριοποίηση καταδυτικού συνεργείου, ο 
ενδιαφερόμενος εργολάβος (φυσικό πρόσωπο) υποβάλ-
λει αίτηση - αναγγελία σε Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με 
το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄, συνοδευόμενη από 
τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πιστοποιούν τη 
συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση 
του συγκεκριμένου επαγγέλματος:

α. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή 
άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, 
άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφα-
λιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), όπως ισχύει]. 
Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 20ό έτος της 
ηλικίας του.

β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 
(ΦΕΚ 75 Α΄), στην οποία δηλώνει:

«(i) δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος,
(ii) δεν έχω τεθεί και δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ 

σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δι-
καστικής συμπαράστασης,

(iii) δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για 
αρχαιοκαπηλεία, ληστεία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, 
λαθρεμπορία, κατοχή, χρήση ή εμπορία ναρκωτικών, 
εκμετάλλευση πορνών και σωματεμπορία, αποπλάνη-
ση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, κλοπή, πλαστο-
γραφία, απάτη, υπεξαίρεση, παράνομη αλιεία με χρή-
ση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών, πρόκληση 
ναυαγίου από πρόθεση, του νόμου περί μεσαζόντων 
ή έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει 
παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία 
για τα κακουργήματα,

(iv) διαθέτω την αριθμ. …………………… δήλωση 
έναρξης εργασιών, για καταδυτικές εργασίες, η οποία 
μου έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ. ……………………,

(v) διαθέτω τον κατάλληλο εξοπλισμό και υλικά που 
απαιτούνται για τη δραστηριοποίηση καταδυτικού συ-
νεργείου.».

2. Στην περίπτωση εργολάβου (νομικού προσώπου), 
ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού υποβάλλει στη Λιμενική 
Αρχή, την παραπάνω αίτηση - αναγγελία, με τα δικαι-

ολογητικά της παρ. 1, πλην των περιπτώσεων 1. β. (iv) 
και 1. β. (v) και, επιπρόσθετα:

α. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της 
εταιρείας, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, το οποίο 
να προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών.

β. Πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία, 
από το/ην οποίο/α να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του νομικού προσώπου και

γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 
(ΦΕΚ 75 Α΄), του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προ-
σώπου, στην οποία δηλώνει ότι:

«(Επωνυμία νομικού προσώπου) διαθέτει την αριθμ. 
………………… δήλωση έναρξης εργασιών, για τη συ-
γκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία έχει χορηγηθεί από 
τη Δ.Ο.Υ. ……………, δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευ-
τικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική διαχείριση, 
εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, δεν έχει κατα-
τεθεί αίτηση για να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω 
καταστάσεις και διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και 
υλικά που απαιτούνται για τη δραστηριοποίηση κατα-
δυτικού συνεργείου.».

Στην περίπτωση αυτή, βεβαίωση συνδρομής νόμιμων 
προϋποθέσεων εκδίδεται στο νομικό πρόσωπο.

3. Για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, 
καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο:

α. Διπλότυπο υπέρ Δημοσίου 73,37 € στον ΚΑΕ 3435 
με την αιτιολογία «για δραστηριοποίηση μαθητευόμενου 
δύτη» ή αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο.

β. Παράβολο δημοσίου από Δ.Ο.Υ. 30,00 € ή αντίστοιχο 
ηλεκτρονικό παράβολο και

γ. Αποδεικτικό καταβολής ποσού 10,00 € υπέρ του Ει-
δικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων 
Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.).

4. Η Λιμενική Αρχή, στην οποία υποβάλλεται η αναγ-
γελία των παρ. 1 και 2, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο 
βεβαίωση υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με το Πα-
ράρτημα Δ΄.

5. Εντός πενήντα (50) ημερών από την αναγγελία, η 
Λιμενική Αρχή απαγορεύει τη δραστηριοποίηση του 
καταδυτικού συνεργείου, στην περίπτωση που δεν συ-
γκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή 
δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα 
στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της πιο πάνω 
προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται 
ελευθέρως [άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄), όπως 
ισχύει]. Tο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα έχει το 
χαρακτήρα της επιβαλλόμενης, στον ενδιαφερόμενο 
να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, υποχρέωσης 
αναμονής και αναβολής της έναρξης άσκησης αυτού, 
ώστε να παρασχεθεί στη Λιμενική Αρχή η δυνατότητα 
να διενεργήσει έλεγχο και, ενδεχομένως, να απαγορεύσει 
την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, αν δεν 
υφίσταται ή δεν προκύπτει συνδρομή των, προς τούτο, 
νομίμων προϋποθέσεων. Η Λιμενική Αρχή, απαγορεύει 
την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος και μετά 
την πάροδο της τασσόμενης προθεσμίας των πενήντα 
(50) ημερών, εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νό-
μιμες προϋποθέσεις άσκησής του.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26764 Τεύχος B’ 2396/19.06.2019

6. Εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστω-
θεί ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η 
Λιμενική Αρχή εκδίδει στο πρόσωπο που υπέβαλε την 
αναγγελία, σχετική βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋ-
ποθέσεων για τη δραστηριοποίηση του καταδυτικού 
συνεργείου (βεβαίωση), σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ΄.

7. Η Λιμενική Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, 
απαγορεύει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλ-
ματος και αφαιρεί τη σχετική βεβαίωση, οποτεδήποτε 
εκλείψει κάποια από τις προϋποθέσεις άσκησης της δρα-
στηριότητας, οι οποίες απαιτείται να συντρέχουν κατά 
την αναγγελία. Η απόφαση απαγόρευσης αποστέλλεται, 
μαζί με τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, στη Λιμενική 
Αρχή που έχει εκδώσει τη σχετική βεβαίωση, εφόσον 
η προαναφερόμενη απόφαση απαγόρευσης δεν έχει 
εκδοθεί από αυτήν. Επίσης, η απόφαση απαγόρευσης 
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του 
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής, προκειμένου να ενημερωθούν από αυτήν, με κάθε 
πρόσφορο μέσο, οι Λιμενικές Αρχές της χώρας.

8. Ο εργολάβος μπορεί να ασκεί και τα καθήκοντα επό-
πτη καταδυτικών εργασιών του συνεργείου του, εφόσον 
έχει τα προσόντα της παρ. 6 του άρθρου 2.

9. Σε περίπτωση που το καταδυτικό συνεργείο μεταβι-
βασθεί σε άλλο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο, η βεβαίωση 
αφαιρείται και, με απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής, 
απαγορεύεται η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλμα-
τος. Σε περίπτωση θανάτου ή αλλαγής, για οποιαδήποτε 
αιτία, του εκπροσώπου του νομικού προσώπου, η βε-
βαίωση δεν αφαιρείται και δεν απαγορεύεται η άσκηση 
του συγκεκριμένου επαγγέλματος, ορίζεται, όμως, νέος 
εκπρόσωπος, από τον οποίο προσκομίζονται τα δικαιο-
λογητικά της παρ. 1, πλην της περίπτωσης β. (iv), καθώς 
και πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, 
από το/ην οποίο/α να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του νομικού προσώπου. Ο νέος νόμιμος εκπρόσωπος 
γνωστοποιεί τα στοιχεία του στη Λιμενική Αρχή, μέσα 
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, με 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου  8 του ν.  1559/1986 
(ΦΕΚ  75  Α΄), στην οποία, επιπρόσθετα, δηλώνει ότι 
«εντός έξι (6) μηνών θα προσκομίσω τα δικαιολογητικά 
του δευτέρου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 5 του Γενι-
κού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 10 (ΦΕΚ 978/τ.Β΄/1995), 
όπως ισχύει». Σε περίπτωση μη τήρησης των προανα-
φερόμενων προθεσμιών, η βεβαίωση αφαιρείται και, με 
απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής, απαγορεύεται η 
άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

9. Σε περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου, κατόχου 
βεβαίωσης καταδυτικού συνεργείου, αν η ατομική επιχεί-
ρηση συνεχισθεί από το σύζυγο ή τα τέκνα του, επιτρέ-
πεται η χορήγηση νέας βεβαίωσης στο όνομα ενός από 
αυτούς, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προ-
ϋποθέσεις της παρ. 1. Οι προθεσμίες της προηγούμενης 
παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή 
και, σε περίπτωση μη τήρησής τους, η βεβαίωση αφαι-
ρείται και, με απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής, απα-
γορεύεται η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις Εργολάβου

Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την άρτια εκτέλεση 
των καταδυτικών εργασιών και τη λήψη όλων των ανα-
γκαίων μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργα-
ζομένων. Ειδικότερα:

α) Ορίζει τον επόπτη, που έχει τον άμεσο έλεγχο της 
επιχείρησης, καθώς και τους δύτες και το βοηθητικό 
προσωπικό, ανάλογα με τη φύση και την έκταση των 
εργασιών.

β) Εξασφαλίζει τη διάθεση στο καταδυτικό συνεργείο 
όλων των σκαφών και των υλικών που απαιτούνται για 
την άρτια εκτέλεση της επιχείρησης και την ασφάλεια 
του προσωπικού.

γ) Προσλαμβάνει και απασχολεί δύτες και μέλη βοηθη-
τικού προσωπικού, που έχουν εφοδιαστεί με τις προβλε-
πόμενες βεβαιώσεις και τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
υγείας.

δ) Μεριμνά για την ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα 
με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, όλου του προ-
σωπικού που απασχολείται στο καταδυτικό συνεργείο.

ε) Παρέχει στον επόπτη λεπτομερείς, προφορικές ή 
γραπτές, οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών 
και τα μέτρα ασφαλείας. Οι οδηγίες αυτές είναι στη διά-
θεση του πελάτη - εργοδότη ή των εξουσιοδοτημένων 
Αρχών ελέγχου.

στ) Τηρεί το επίσημο ημερολόγιο εργασιών, το οποίο 
υπογράφει ο ίδιος και ο επόπτης και το οποίο διατηρεί-
ται επί δύο (2), τουλάχιστον, χρόνια, μετά την τελευταία 
καταχώρηση.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις επόπτη καταδυτικών εργασιών

1. Ο επόπτης καταδυτικών εργασιών είναι ο συντο-
νιστής και επικεφαλής του καταδυτικού συνεργείου, ο 
οποίος ενεργεί ως αντιπρόσωπος του εργολάβου και 
συνυπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των απαι-
τήσεων του εργοδότη. Ειδικότερα:

α) Μεριμνά, σε συνεργασία με τον εργολάβο, για την 
επάρκεια και καταλληλότητα των δυτών και του βοηθητι-
κού προσωπικού. Αν διαπιστώσει ότι ο εργαζόμενος στο 
καταδυτικό συνεργείο στερείται ορισμένων γνώσεων ή 
ικανοτήτων, μεριμνά για την εκπαίδευση και εξάσκησή του.

β) Εξασφαλίζει την ύπαρξη όλων των απαιτούμενων 
υλικών και τη σωστή λειτουργία, συντήρηση και χρησι-
μοποίησή τους, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, 
τους διεθνείς κανόνες κατάδυσης και τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

γ) Ενημερώνει λεπτομερώς τους δύτες σχετικά με τις 
συνθήκες του βυθού, το βάθος, τη συγκεκριμένη εργα-
σία τους και τα γενικά και ειδικά μέτρα ασφαλείας, που 
πρέπει να ληφθούν σε κάθε περίπτωση.

δ) Καθ’ όλη τη διάρκεια των καταδυτικών εργασιών 
βρίσκεται στο χώρο εκτέλεσής τους και επιβλέπει την 
άρτια και ασφαλή διεξαγωγή τους.

ε) Δεν αναλαμβάνει ενέργειες που θα μπορούσαν να 
θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των δυτών.

στ) Μεριμνά για τη σωστή εκτέλεση της κατάδυσης, 
την τήρηση των χρόνων και την ασφάλεια των δυτών.
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ζ) Διακόπτει τις εργασίες και τις καταδύσεις, όταν λόγοι 
ασφάλειας το επιβάλλουν (π.χ. καιρός, θαλάσσιο ρεύμα, 
ορατότητα κ.λπ.).

η) Τηρεί το πρόχειρο ημερολόγιο εργασιών, το οποίο 
και υπογράφει. Οι εγγραφές μεταφέρονται από το ημε-
ρολόγιο αυτό στο επίσημο ημερολόγιο εργασιών, που 
τηρείται από τον εργολάβο, το οποίο υπογράφεται και 
από τους δύο.

θ) Σε κάθε κατάδυση συμπληρώνει το έντυπο κατά-
δυσης. Στο έντυπο αυτό καταγράφονται η ημερομηνία 
εκτέλεσης των εργασιών, η περιοχή, το βάθος, τα στοι-
χεία του ίδιου του επόπτη και των δυτών, η ώρα έναρξης 
και λήξης των εργασιών, καθώς και οι τυχόν παρατηρή-
σεις του. Μετά το πέρας των καταδυτικών εργασιών, το 
υπογράφει και το παραδίδει στον εργολάβο, ο οποίος το 
διατηρεί επί δύο (2), τουλάχιστον, χρόνια.

ι) Συμπληρώνει, μαζί με τους δύτες, τα ατομικά τους 
ημερολόγια, σύμφωνα με την περ. (ε) του άρθρου 8.

ια) Σε περίπτωση ατυχήματος, μεριμνά για την παροχή 
πρώτων βοηθειών και την εξασφάλιση ιατρικής ή και 
νοσοκομειακής περίθαλψης, αν απαιτείται.

ιβ) Όταν οι καταδύσεις απαιτούν χρήση θαλάμου απο-
συμπίεσης, έχει την ευθύνη χειρισμού του.

2. Ο επόπτης δεν καταδύεται, εκτός από την περίπτω-
ση διάσωσης δύτη που κινδυνεύει ή εφόσον πρόκειται 
για κατάδυση με αυτόνομες καταδυτικές συσκευές, σύμ-
φωνα με την περ. (α) της παρ. 9 του άρθρου 10.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις δυτών

Κάθε δύτης ή μαθητευόμενος δύτης έχει τα ακόλουθα 
καθήκοντα και υποχρεώσεις:

α) Τηρεί τις οδηγίες και κατευθύνσεις του επόπτη κατα-
δυτικών εργασιών, τον οποίο ενημερώνει σε περίπτωση 
που δεν αισθάνεται απόλυτα καλά ή φοβάται ή αμφιβάλ-
λει για τις ικανότητές του να εκτελέσει το συγκεκριμένο 
έργο, διακόπτοντας ή αποφεύγοντας, από την αρχή, την 
κατάδυση.

β) Τηρεί τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στον 
παρόντα και στους διεθνείς κανονισμούς κατάδυσης ή 
υπαγορεύονται από την φύση της εκτελούμενης κατα-
δυτικής εργασίας.

γ) Είναι υπεύθυνος για την άρτια κατάσταση και λει-
τουργία του καταδυτικού του εξοπλισμού (ατομική στο-
λή, μάσκα ή κράνος, ρυθμιστής κατάδυσης κ.λπ.), τον 
οποίο ελέγχει, υποχρεωτικά, πριν από κάθε κατάδυση.

δ) Μεριμνά για την υποχρεωτική, μία φορά τον χρόνο, 
γενική ιατρική του εξέταση από ιατρούς ειδικότητας καρ-
διολόγου, πνευμονολόγου - φυματιολόγου, ψυχιάτρου 
και οφθαλμιάτρου ή ιατρό εξειδικευμένο στην υπερ-
βαρική ιατρική, ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία και 
τον εφοδιασμό του με πιστοποιητικό (βεβαίωση) υγείας 
δύτη. Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας, 
δεν αναλαμβάνει υποβρύχιες εργασίες, πριν υποβλη-
θεί σε έκτακτη ιατρική εξέταση από τους ιατρούς του 
προηγούμενου εδαφίου. Το πόρισμα της ιατρικής του 
εξέτασης καταχωρείται στο ειδικό βιβλιάριο υγείας του, 
που προβλέπεται στο άρθρο 89 του Αλιευτικού Κώδικα, 
καθώς και στο ατομικό του ημερολόγιο δύτη.

ε) Κατέχει ημερολόγιο δύτη, το οποίο συμπληρώνει 
ο επόπτης, μετά από κάθε κατάδυση, και υπογράφουν 
και οι δύο, ως συνυπεύθυνοι για την ακρίβεια των στοι-
χείων. Το ημερολόγιο αυτό υποχρεωτικά περιλαμβάνει 
τα στοιχεία του δύτη, τα πτυχία που κατέχει, το πόρισμα 
των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί, πί-
νακα καταδύσεων, βασικά μέτρα ασφαλείας, διευθύνσεις 
και τηλέφωνα θαλάμων αποσυμπίεσης, καθώς και τα 
στοιχεία κάθε κατάδυσης και διατηρείται από το δύτη 
επί δύο (2), τουλάχιστον, χρόνια μετά την τελευταία κα-
ταχώρηση σε αυτό.

στ) Ο οριζόμενος ως δύτης ασφαλείας ενεργεί ως 
άμεσος βοηθός του επόπτη καθ’ όλη τη διάρκεια των 
καταδυτικών εργασιών και τηρεί με ακρίβεια τις εντολές 
του. Ειδικότερα, παρακολουθεί συνεχώς τις θέσεις των 
δυτών και είναι έτοιμος να καταδυθεί, σε περίπτωση ανά-
γκης. Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να βρίσκεται 
υποβρυχίως κοντά στον εργαζόμενο δύτη ή στην είσοδο 
ναυαγίου ή στο σημείο της στάσης αποσυμπίεσης.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις εργοδότη

Ο εργοδότης, ανεξάρτητα αν αναθέτει την εκτέλεση 
του έργου σε ένα ή περισσότερους εργολάβους, έχει τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Ανάλογα με την φύση των εργασιών, επιλέγει κατάλ-
ληλο καταδυτικό συνεργείο, εφοδιασμένο με βεβαίωση 
συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων από Λιμενική Αρχή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

β) Παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία προς τους ερ-
γολάβους και τους επόπτες των καταδυτικών συνεργεί-
ων και συνεργάζεται μαζί τους για την σωστή εφαρμογή 
των μέτρων ασφαλείας και την αποφυγή ατυχημάτων 
κατά τη διάρκεια των καταδυτικών εργασιών.

γ) Σε περίπτωση έργου, για το οποίο απαιτείται ειδική 
άδεια αρμόδιας Αρχής, όπως έργου σε βυθό με αρχαιό-
τητες, λιμενικά έργα κ.λπ., μεριμνά για την έκδοσή της, 
πριν την έναρξη των καταδυτικών εργασιών και ενημε-
ρώνει σχετικά τον εργολάβο.

Άρθρο 10
Μέτρα ασφαλείας

1. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Η διενέργεια καταδυτικών εργασιών επιτρέπεται 

μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Λιμενική Αρχή μπο-
ρεί να επιτρέψει εκτέλεση καταδυτικής εργασίας και μετά 
τη δύση του ήλιου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως 
προς αποκατάσταση διαρροής σε πλοίο, απελευθέρωση 
έλικας, ενόψει απόπλου και, γενικότερα, προς αντιμετώ-
πιση έκτακτου και επείγοντος περιστατικού.

β) Σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα των δέκα (10) μέ-
τρων, η ημερήσια εργασία των δυτών δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
α) Πριν την έναρξη των καταδύσεων, ο επόπτης του κα-

ταδυτικού συνεργείου, οι δύτες και το υπόλοιπο προσω-
πικό ενημερώνονται, με μέριμνα του εργολάβου, για τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως το βάθος, 
τις συνθήκες ορατότητας, τα επικρατούντα, στην περιο-
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χή, ρεύματα, την πυκνότητα της κυκλοφορίας πλωτών 
μέσων και για κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία, χρήσιμη 
για την λήψη ανάλογων μέτρων ασφαλείας.

β) Εφόσον η περιοχή παρουσιάζει έντονη κίνηση 
πλωτών μέσων, επισημαίνεται με σημαντήρες και, με 
εξαίρεση την περίπτωση εργασιών σε πλοία, υπάρχει 
διαθέσιμο ταχύπλοο σκάφος, ανεξάρτητα από το κα-
ταδυτικό σκάφος/πλοίο, για να απομακρύνει τα πλωτά 
μέσα από το χώρο των καταδυτικών εργασιών.

γ) Όταν οι δύτες βρίσκονται σε οριζόντια απόσταση 
από το καταδυτικό σκάφος/πλοίο μεγαλύτερη των είκοσι 
(20) μέτρων, η θέση τους επισημαίνεται στην επιφάνεια 
με ευδιάκριτο σημαντήρα, τον οποίο ρυμουλκούν.

3. ΥΛΙΚΑ
α) Όλες οι μονάδες του εξοπλισμού και, ιδιαίτερα, του 

καταδυτικού εξοπλισμού (συσκευές, συμπιεστές, όργανα 
κ.λπ.) είναι κατασκευασμένες από αναγνωρισμένους κα-
τασκευαστές και κατάλληλες για το βάθος και την φύση 
των εργασιών.

β) Οι δύτες φορούν κατάλληλη στολή, υγρού ή στεγα-
νού τύπου ή θερμαινόμενη, ανάλογα με τη θερμοκρασία, 
το βάθος και τη διάρκεια της κατάδυσης, ώστε να μην 
κρυώνουν και να αισθάνονται άνετα.

γ) Οι κύλινδροι των αυτόνομων συσκευών έχουν τυ-
πωμένα πάνω τους τον τίτλο του κατασκευαστή τους, 
την πίεση στην οποία λειτουργούν, τον αριθμό τους και 
την ημερομηνία του τελευταίου υδροστατικού ελέγχου, 
ο οποίος διενεργείται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία 
κάθε δύο, το πολύ, χρόνια.

δ) Όλα τα εξαρτήματα της αυτόνομης συσκευής ή του 
«ναργιλέ» ελέγχονται και συντηρούνται τακτικά κάθε 
χρόνο και έκτακτα, εάν παρουσιάσουν βλάβη ή ανω-
μαλία.

ε) Πριν τη χρησιμοποίηση κάθε συσκευής, ελέγχεται η 
άριστη λειτουργία της και η πίεση του αέρα.

στ) Όταν στο καταδυτικό σκάφος/πλοίο υπάρχει θά-
λαμος αποσυμπίεσης, αυτός πληροί πάντοτε τις αρχές 
λειτουργίας που προβλέπει ο κατασκευαστής και τα 
εγχειρίδια.

ζ) Τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία κοπής, συγκολλή-
σεως μετάλλων, καθαρισμού υφάλων κ.λπ. είναι καλής 
κατασκευής και λειτουργίας και επιθεωρούνται τακτικά 
και έκτακτα, με μέριμνα του εργολάβου και του επόπτη 
των καταδυτικών εργασιών.

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
α) Εφόσον ο δύτης χρησιμοποιεί σκάφανδρο ή άλλο 

τρόπο που του παρέχει αέρα με σωλήνα από την επιφά-
νεια, επικοινωνεί με τον επόπτη και το δύτη ασφαλείας 
μέσω τηλεφωνικής συσκευής ή με σχοινί σήμανσης (κο-
λαούζο) ή άλλο μέσο επικοινωνίας.

β) Το σχοινί σήμανσης χειρίζεται ο επόπτης ή ο δύτης 
ασφαλείας, που είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι στη χρήση 
του και χρησιμοποιείται μοναδικός κώδικας συνεννό-
ησης, γνωστός σε όλους τους δύτες του καταδυτικού 
συνεργείου.

5. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΚΑΦΗ
α) Τα σκάφη που χρησιμοποιούν τα καταδυτικά συνερ-

γεία είναι επαγγελματικά, εφοδιασμένα με τα προβλεπόμε-
να πιστοποιητικά ασφαλείας και λοιπά ναυτιλιακά έγγραφα 
και βιβλία και τηρούν όλους τους κανόνες που αφορούν τη 
σύνθεση του πληρώματος και την ασφάλισή του.

β) Εάν για τις εργασίες υφαλοκαθαρισμών δεν χρη-
σιμοποιείται καταδυτικό σκάφος, αλλά λάντζα λιμένος, 
εξασφαλίζεται η ευστάθειά της και η σταθερότητα της 
αγκυροβολίας της και δεν εκτελεί κινήσεις της έλικάς της, 
εάν δεν φέρει προστατευτικό κλωβό έλικας.

γ) Όλα τα σκάφη έχουν επάρκεια χώρου για το επι-
βαίνων προσωπικό και τα υλικά και διαθέτουν το προ-
βλεπόμενο φαρμακείο για παροχή πρώτων βοηθειών 
και συσκευή τεχνητής αναπνοής ή συσκευή παροχής 
ιατρικού οξυγόνου.

δ) Στο καταδυτικό σκάφος υπάρχει μία σκάλα σε καλή 
κατάσταση, που μπορεί να βυθίζεται στο νερό και να 
διευκολύνει την άνετη κάθοδο των δυτών στο νερό και 
άνοδό τους στο σκάφος.

ε) Φέρουν τους φανούς ναυσιπλοΐας που απαιτού-
νται, βάσει του Διεθνούς Κανονισμού προς Αποφυγή 
Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ) και τα προβλεπόμενα, κατά τη 
διάρκεια των καταδυτικών εργασιών, σήματα.

στ) Σε περίπτωση κατάδυσης σε πλοίο ή από πλοίο, 
στο οποίο γίνονται αναρροφήσεις νερού, αυτές σταμα-
τούν κατά τη διάρκεια της κατάδυσης και οι μηχανικοί 
του πλοίου ειδοποιούνται για την έναρξη και το πέρας 
της. Για το σκοπό αυτό, υπάρχει σχετικός προειδοποιη-
τικός πίνακας στα χειριστήρια των μηχανών του πλοίου.

ζ) Απαγορεύονται οι καταδύσεις, όταν δεν υπάρχει κα-
τάλληλο σκάφος στην επιφάνεια, εκτός αν αυτές εκτε-
λούνται από την ακτή ή από προβλήτα και σε οριζόντια 
απόσταση μικρότερη των είκοσι (20) μέτρων από αυτά.

η) Απαγορεύονται οι καταδύσεις από πλοίο (μη συμπε-
ριλαμβανομένων των μικρών σκαφών όπου επιβαίνει ο 
δύτης και ο επόπτης), όταν δεν υπάρχει στην επιφάνεια 
καταδυτικό σκάφος, με επιβαίνοντες τον επόπτη και το 
δύτη ασφαλείας.

6. ΟΡΙΑ ΒΑΘΟΥΣ - ΑΕΡΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
α) Καταδυτικές εργασίες με χρήση αυτόνομων συσκευ-

ών παροχής αέρα επιτρέπονται σε βάθος μέχρι τριάντα 
(30) μέτρων.

β) Καταδύσεις σε βάθος από τριάντα (30) έως πενή-
ντα (50) μέτρων επιτρέπονται μόνο με εξαρτημένες από 
την επιφάνεια καταδυτικές συσκευές και κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων των παρ. 8 και 9 περ. (β) του παρόντος 
άρθρου.

γ) Σε βάθος μεγαλύτερο των πενήντα (50) μέτρων, 
επιτρέπονται καταδύσεις μόνο με μίγματα ηλίου - οξυ-
γόνου - αζώτου, με ειδικές συσκευές (κώδωνες) ή συ-
στήματα βαθέων καταδύσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο 
εργολάβος διαθέτει όλες τις μονάδες του απαιτούμενου 
υλικού, τηρουμένων των κανόνων των κατασκευαστών 
και των σχετικών εγχειριδίων και το προσωπικό του κα-
ταδυτικού συνεργείου είναι ειδικά εκπαιδευμένο από τον 
κατασκευαστή του συστήματος βαθέων καταδύσεων 
ή άλλο αρμόδιο φορέα και διαθέτει σχετική βεβαίωση 
από αυτόν.

δ) Στις καταδύσεις με αυτόνομες αναπνευστικές συ-
σκευές, οι δύτες καταδύονται κατά ζεύγη και ο ένας 
σύρει ευδιάκριτο σημαντήρα, που επισημαίνει τη θέση 
τους. Εξαιρείται η περίπτωση βιντεοσκοπήσεων υφάλων 
πλοίων, όταν υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία του δύτη 
με την επιφάνεια.
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ε) Στις καταδύσεις των περ. (α) και (β), χρησιμοποιείται 
μόνο αέρας φυσικής σύνθεσης. Ο αέρας δεν περιέχει 
σκόνη, οξείδια, μεταλλικά σωματίδια και βλαβερές ου-
σίες, γενικά.

στ) Η αναρρόφηση του αέρα γίνεται σε καθαρό πε-
ριβάλλον.

ζ) Οι αεροσυμπιεστές έχουν τα απαιτούμενα φίλτρα 
καλής ποιότητας, τα οποία καθαρίζονται και αντικαθί-
στανται τακτικά.

η) Ο αέρας που αποθηκεύεται από αεροσυμπιεστή 
αναλύεται σε χημείο τακτικά, μία φορά το χρόνο και 
έκτακτα, μετά από κάθε νέα εγκατάσταση ή επισκευή.

θ) Απαγορεύεται η παροχή αέρα κατευθείαν από 
αεροσυμπιεστή σε δύτη που καταδύεται με σύστημα 
«ναργιλέ». Ο αέρας παρέχεται μέσω αεροθαλάμου, που 
έχει αρκετό όγκο, ώστε, σε περίπτωση διακοπής της λει-
τουργίας του αεροσυμπιεστή, να παρέχεται αέρας στο 
δύτη επί, τουλάχιστον, πέντε (5) λεπτά.

ι) Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές «ναργιλέ» έχουν το 
2ο (δεύτερο) στάδιο ελάττωσης της πίεσης κοντά στο 
σώμα του δύτη.

ια) Καταδύσεις με καθαρό οξυγόνο, ως αέριο αναπνο-
ής, απαγορεύονται, εκτός εάν χρησιμοποιείται συσκευή 
ΑDS (Atmospheric Diving Suit).

ιβ) Σε καταδύσεις σε βάθος μεγαλύτερο των δώδεκα 
(12) μέτρων με «ναργιλέ», ο δύτης απαιτείται να φέρει 
επιπλέον συσκευή ασφαλείας.

7. ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
1. Για τη διενέργεια καταδυτικών εργασιών με χρήση 

εκρηκτικών υλών, απαιτείται άδεια της Λιμενικής Αρ-
χής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11, ύστερα από 
έγκριση του ΓΕΝ και των, κατά περίπτωση, αρμόδιων 
Υπηρεσιών (ΟΤΕ, ΔΕΗ, Εταιρεία Ύδρευσης - Αποχέτευ-
σης, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Εποπτεία Αλιείας 
κ.λπ.), ανάλογα με την περιοχή εκτέλεσης του έργου (π.χ. 
περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ύπαρξη υπο-
θαλάσσιων καλωδίων ή αγωγών, βιότοπος κ.λπ.). Όταν 
οι συγκεκριμένες εργασίες αποτελούν τμήμα έργου επί 
του αιγιαλού και της παραλίας, για το οποίο έχει εκδοθεί 
άδεια του οικείου Περιφερειάρχη, δεν απαιτείται, για την 
έκδοση της άδειας, έγκριση των ανωτέρω Υπηρεσιών – 
Οργανισμών, εφόσον έχουν ήδη συναινέσει στη χρήση 
εκρηκτικών υλών.

2. Σε κάθε περίπτωση κατανάλωσης εκρηκτικών υλών, 
τηρούνται, εκτός από όσα προβλέπονται από τις δια-
τάξεις του παρόντος άρθρου, και τα ακόλουθα μέτρα 
ασφαλείας και αποφυγής πρόκλησης ρύπανσης:

α) Οι εργασίες εκτελούνται μόνο από την ανατολή μέ-
χρι τη δύση του ηλίου, από προσωπικό εφοδιασμένο με 
τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες για χρήση 
εκρηκτικών υλών.

β) Με ευθύνη του επιβλέποντος μηχανικού, ενημερώ-
νεται έγκαιρα η Λιμενική Αρχή για το χρόνο των εκρή-
ξεων και για κάθε μεταβολή ή εξέλιξη που θα προκύψει 
κατά την εκτέλεση του έργου και διατίθεται από τον 
εργοδότη ή τον εργολάβο κατάλληλο πλωτό σκάφος 
για την επιτήρηση της περιοχής και την προειδοποίηση 
των διερχόμενων λέμβων, πλοίων και ατόμων. Παράλ-
ληλα, ενημερώνεται έγκαιρα η Υδρογραφική Υπηρεσία 

του ΓΕΝ, ώστε να εκδώσει τυχόν σχετική αγγελία στους 
ναυτιλλομένους, σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο.

γ) Με ευθύνη του εργοδότη και του εκπροσώπου του 
επιβλέποντος μηχανικού, περισυλλέγονται τα τυχόν βυ-
θοκορήματα και διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

δ) Τηρούνται πιστά οι, περί αγοράς, μεταφοράς και 
κατανάλωσης εκρηκτικών υλών, διατάξεις της ισχύουσας

νομοθεσίας.
8. ΠΙΝΑΚΕΣ - ΣΤΑΣΕΙΣ - ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ
α) Στις καταδύσεις με αέρα χρησιμοποιούνται οι πίνα-

κες και κανόνες προληπτικής αποσυμπίεσης του Ναυτι-
κού των Η.Π.Α. ή άλλοι διεθνώς αναγνωρισμένοι πίνακες 
και κανόνες.

β) Εάν η κατάδυση γίνεται σε βάθος δώδεκα (12) έως 
τριάντα (30) μέτρων με στάσεις ή σε βάθος τριάντα (30) 
έως πενήντα (50) μέτρων στο πλαίσιο του πίνακα της 
ώρας «0», ο υπεύθυνος εργολάβος εξασφαλίζει την, μέσα 
σε δύο (2) ώρες, μεταφορά του δύτη στον πλησιέστερο 
θάλαμο αποσυμπίεσης.

γ) Εάν η κατάδυση γίνεται σε βάθος τριάντα (30) έως 
πενήντα (50) μέτρων και περιλαμβάνει στάσεις, στο χρη-
σιμοποιούμενο καταδυτικό σκάφος υπάρχει κατάλληλος 
θάλαμος αποσυμπίεσης δύο διαμερισμάτων, σύμφωνα 
με την παρ. 3 περ. (στ) του παρόντος άρθρου και κατάλ-
ληλο προσωπικό για το χειρισμό του. Στην περίπτωση 
αυτή, δεν είναι απαραίτητη η συνεχής παρουσία ειδικά 
εκπαιδευμένου γιατρού, αλλά ο εργολάβος εξασφαλίζει 
την έγκαιρη προσέλευσή του, σε περίπτωση ατυχήματος 
πίεσης. Σε περίπτωση φορητού θαλάμου, αυτός διαθέτει 
σύστημα προσαρμογής σε, υφιστάμενο στην Ελλάδα, 
μεγάλο θάλαμο.

δ) Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ διαδοχικών κατα-
δύσεων είναι τέτοιος, ώστε ο οργανισμός του δύτη να 
έχει απολύτως απαλλαγεί από το διαλυμένο άζωτο ή να 
έχει μικρή ποσότητα, γνωστή στον επόπτη και στο δύτη 
από τους πίνακες των διαδοχικών καταδύσεων ή και το 
αποσυμπιεσόμετρο. Η μικρή αυτή ποσότητα αζώτου 
υπολογίζεται για την επόμενη κατάδυση.

ε) Σε περίπτωση κατάδυσης, στην οποία χρειάζονται 
στάσεις, ο επόπτης δίνει στους δύτες ακριβείς οδηγίες 
για το βάθος, την ώρα κατάδυσης και τις στάσεις. Τα στοι-
χεία αυτά μπορεί να γράφονται σε πλαστική πινακίδα, 
την οποία ο δύτης παίρνει μαζί του κατά την κατάδυση. 
Σε περίπτωση διαδοχικής κατάδυσης, κάθε δύτης έχει το 
αποσυμπιεσόμετρό του. Οι κανόνες προληπτικής απο-
συμπίεσης που αναφέρονται στα σχετικά εγχειρίδια τη-
ρούνται με ακρίβεια και κάθε δύτης, μετά την τελευταία 
κατάδυσή του, βρίσκεται επί τέσσερις (4), τουλάχιστον, 
ώρες, σε περιοχή που να μην απέχει περισσότερο από 
δύο (2) ώρες από τον πλησιέστερο θάλαμο αποσυμπί-
εσης και δεν υφίσταται πιέσεις διαφορετικές της ατμο-
σφαιρικής (π.χ. δεν ταξιδεύει με αεροπλάνο).

9. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
α) Σε κάθε κατάδυση βάθους μέχρι δώδεκα (12) μέ-

τρων, η ελάχιστη σύνθεση του καταδυτικού συνεργεί-
ου είναι ένας επόπτης καταδυτικών εργασιών, κάτοχος 
άδειας δύτη/σχετικής βεβαίωσης συνδρομής νομίμων 
προϋποθέσεων και ένας δύτης.
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β) Σε βάθος δώδεκα (12) έως πενήντα (50) μέτρων, 
η ελάχιστη σύνθεση είναι ένας επόπτης καταδυτικών 
εργασιών και δύο (2) δύτες, ο ένας από τους οποίους 
εκτελεί καθήκοντα δύτη ασφαλείας.

γ) Ανεξάρτητα από το βάθος, στις δύο παραπάνω πε-
ριπτώσεις ορίζεται από τον επόπτη ένας (1) επιπλέον 
δύτης ασφαλείας, όταν οι καταδυτικές εργασίες πραγ-
ματοποιούνται σε χώρο, όπου υπάρχει κίνδυνος να πα-
γιδευτεί ο δύτης ή όταν η ανάδυση προϋποθέτει στάσεις 
αποσυμπίεσης.

δ) Η ελάχιστη σύνθεση των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ της 
παρούσης παραγράφου αφορά στο προσωπικό (επό-
πτες, δύτες) που διενεργεί κάθε φορά συγκεκριμένη κα-
ταδυτική εργασία και δεν έχει σχέση με την προβλεπό-
μενη, από τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις της 
Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ) του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), οργανική 
σύνθεση πληρώματος πλοίων.

ε) Με κάθε ζεύγος δυτών δεν μπορεί να εργάζονται 
περισσότεροι από δυο μαθητευόμενοι δύτες.

10. ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
α) Κάθε δύτης φέρει μαχαίρι και φακό.
β) Σε περίπτωση κατάδυσης σε μολυσμένα νερά, μετά 

το πέρας των εργασιών γίνεται απολύμανση των δυτών 
και του υλικού που χρησιμοποιήθηκε.

γ) Όταν η κατάδυση γίνεται σε χώρο όπου υπάρχει κίν-
δυνος να παγιδευτεί ο δύτης (τούνελ, ναυάγια κ.λπ.), είναι 
απαραίτητο οι δύτες να έχουν οδηγό - σχοινί και στην 
είσοδο του χώρου να βρίσκεται ένας δύτης ασφαλείας 
με αναμμένο προβολέα. Κάθε δύτης, στην περίπτωση 
αυτή, έχει αέρα σε επαρκή ποσότητα, καθώς και δεύτερη 
πηγή παροχής αέρα. Επίσης, φέρει φαναράκι μεγάλης 
διάρκειας και αντοχής που αναλάμπει, καθώς και δεύ-
τερη πηγή φωτισμού.

Άρθρο 11
Άδειες εργασιών

1. Απαγορεύεται η διενέργεια καταδυτικών εργασιών 
από συνεργεία ή δύτες ή μαθητευόμενους δύτες, που δεν 
έχουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων 
από Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του πα-
ρόντος. Οι βεβαιώσεις αυτές ή ευκρινή φωτοαντίγραφά 
τους, καθώς και τα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) υγείας 
των δυτών ή και των μαθητευόμενων δυτών φέρονται 
από τον επόπτη των καταδυτικών εργασιών στο σκάφος 
ή, γενικότερα, στο χώρο της εργασίας και επιδεικνύονται 
αμέσως στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο πλαίσιο διενερ-
γούμενου ελέγχου.

2. Για εκτεταμένες εργασίες, όπως ανελκύσεις και δια-
λύσεις ναυαγίων, εκτέλεση ή επισκευή λιμενικών έργων 
και άλλων υποβρυχίων εγκαταστάσεων και, γενικότερα, 
για εκτέλεση εργασιών, για τις οποίες απαιτείται προη-
γούμενη έγκριση αρμοδίων Υπηρεσιών (Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού, Περιφέρεια, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 
κ.λπ.), καθώς και για ανελκύσεις αντικειμένων από το 
βυθό, απαιτείται άδεια της Λιμενικής Αρχής, που εκδί-
δεται κατόπιν υποβολής αίτησης του εργοδότη ή του 
νομίμου εκπροσώπου του, στην οποία μνημονεύεται η 
ανάθεση του έργου σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένους 

εργολάβους και στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλου-
θα δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(ΦΕΚ 75 Α΄), του εργολάβου, με την οποία δηλώνεται ότι 
έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του παρόντος και των Διεθνών Κανονισμών 
για την άρτια εκτέλεση των εργασιών και την υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζομένων.

β) Κατάσταση εργαζομένων, οι οποίοι είναι ασφαλι-
σμένοι σε ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με την ισχύου-
σα νομοθεσία, στην οποία αναφέρονται τα καθήκοντα 
του καθενός (επόπτης, δύτης ασφαλείας, δύτης, μαθη-
τευόμενος δύτης), με δήλωσή τους ότι αναλαμβάνουν 
τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.

γ) Κατάσταση εργαζομένων θεωρημένη από την αρ-
μόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

δ) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων συνδρο-
μής νομίμων προϋποθέσεων δραστηριοποίησης του κα-
ταδυτικού συνεργείου και των εργαζομένων δυτών, κα-
θώς και των πιστοποιητικών (βεβαιώσεων) υγείας αυτών.

ε) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των ναυτιλιακών εγγρά-
φων των καταδυτικών σκαφών, σε περίπτωση που χρη-
σιμοποιηθούν σκάφη για τη διενέργεια των καταδύσεων.

3. Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης καταδυτικών 
εργασιών με χρήση εκρηκτικών υλών, εκτός από τα 
δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, απαι-
τείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης επιβλέποντος 
διπλωματούχου μηχανικού, με την οποία δηλώνεται ότι 
το έργο δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθεί με σύγχρονα 
τεχνικά μέσα και ότι ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη 
για την ασφαλή χρήση των εκρηκτικών υλών. Στην ίδια 
δήλωση καθορίζονται τα μέτρα προφύλαξης που θα 
ληφθούν. Στην περίπτωση αυτή, η Λιμενική Αρχή εκ-
δίδει την άδεια, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
της παρ. 7 του άρθρου 10 και αναγράφει σε αυτήν την 
ημερομηνία λήξης της ισχύος της.

4. Για απλές εργασίες σε ύφαλα πλοίων, όπως καθαρι-
σμός υφάλων, επιθεώρηση και, γενικότερα, για εργασίες 
μη εκτεταμένες και ειδικές, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 
3, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της 
Λιμενικής Αρχής από τον υπεύθυνο εργολάβο του κα-
ταδυτικού συνεργείου για τα ακόλουθα:

α) Το είδος των εργασιών και το χώρο, όπου πρόκειται 
να εκτελεστούν.

β) Τον τίτλο του εργοδότη.
γ) Την προβλεπόμενη ώρα έναρξης και λήξης των ερ-

γασιών.
δ) Το προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί (επό-

πτης, δύτες, μαθητευόμενοι δύτες κ.λπ.), τις βεβαιώσεις 
συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων και την ισχύ των 
πιστοποιητικών (βεβαιώσεων) υγείας, με τις οποίες είναι 
εφοδιασμένο.

ε) Τα σκάφη, υλικά και εργαλεία που θα χρησιμοποι-
ηθούν.

στ) Τον τρόπο επικοινωνίας με την ακτή ή με άλλα 
σκάφη (ραδιοτηλέφωνο/VHF, κανάλι ακρόασης κ.λπ.).

Η ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση είναι δυνατόν να 
υποβληθεί και μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με άλλο πρό-
σφορο μέσο.
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5. Ειδικά για τη διενέργεια υφαλοκαθαρισμών απαι-
τείται προηγούμενη ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής, 
σύμφωνα με την παρ. 4 και τήρηση των ακολούθων 
προϋποθέσεων:

α) Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο σε πλοία αγκυρο-
βολημένα αποκλειστικά σε θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες 
μπορεί να καθορίζονται από τη Λιμενική Αρχή.

β) Θα χρησιμοποιούνται κατάλληλες συσκευές (περι-
στροφικές βούρτσες) και μέσα, ώστε, εκτός της στρει-
δώνας, να μην αποκολλώνται υφαλοχρώματα, σκουριές 
ή άλλα επικίνδυνα υλικά απόρριψης, προς αποφυγή ρύ-
πανσης της θάλασσας.

6. Η Λιμενική Αρχή, ανεξάρτητα από την επιβολή κυ-
ρώσεων κατά τη διαδικασία του άρθρου 18, απαγορεύ-
ει την εκτέλεση ή διατάσσει τη διακοπή εκτελουμένων 
εργασιών, στις περιπτώσεις που διαπιστώνει ότι τα δη-
λωθέντα, από τον υπεύθυνο εργολάβο, στοιχεία είναι 
ανακριβή ή δεν τηρούνται τα, προβλεπόμενα από τις 
παρ. 4 και 5 και από το άρθρο 10, μέτρα ασφαλείας και 
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Άρθρο 12
Τήρηση Μητρώου

1. Από τη Λιμενική Αρχή τηρούνται τα ακόλουθα Μη-
τρώα:

α) Μητρώο καταδυτικών συνεργείων, στο οποίο κατα-
χωρούνται, με αύξοντα αριθμό, οι βεβαιώσεις που χο-
ρηγούνται, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των ιδιοκτητών 
αυτών (εργολάβων).

β) Μητρώο δυτών, στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη 
στοιχεία αυτών.

γ) Μητρώο μαθητευομένων δυτών, στο οποίο κατα-
χωρούνται τα πλήρη στοιχεία αυτών.

2. Οι αριθμοί των πιο πάνω Μητρώων καταχωρούνται 
στις αντίστοιχες βεβαιώσεις που χορηγούνται από τη 
Λιμενική Αρχή.

Άρθρο 13
Λοιπές διατάξεις

1. Παρέχεται δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής 
των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, χρηματικών ποσών 
ανά φορέα (Δημόσιο, Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. κ.λπ.), με κατάθεση ξε-
χωριστών ποσών σε λογαριασμούς τράπεζας ή Κωδικούς 
Αριθμούς Εσόδων (ΚΑΕ), οι οποίοι θα υποδεικνύονται 
κάθε φορά από το ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε. (Ε.Κ.Ε.-EUGO) ή 
τα φυσικά Ε.Κ.Ε. Τα αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να 
έχουν αναγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. 
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, τα απο-
δεικτικά κατάθεσης, καθώς και τα προβλεπόμενα δικαι-
ολογητικά, υποβάλλονται σε ψηφιοποιημένη μορφή.

2. Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά πρέπει να 
είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιη-
τικά που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται 
από απλή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Εάν σε 
κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα απαιτούμενα ισοδύναμα 
δικαιολογητικά/πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερόμενου, η οποία γίνεται ενώπιον 

διοικητικής αρχής ή από ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμ-
βολαιογράφου ή δικαστικής αρχής. Τα έγγραφα τα οποία 
εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν 
να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την 
ημερομηνία εκδόσεώς τους.

3. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό 
πρόσωπο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/πιστοποιητι-
κά, που τον αφορούν, δύνανται να εκδίδονται και από τις 
Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), όπου αυτό προβλέπεται 
από την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 14
Ειδικές ρυθμίσεις

Με αποφάσεις των Λιμενικών Αρχών ρυθμίζονται ειδι-
κότερα θέματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή 
του Κανονισμού αυτού και ανάγονται στις ιδιαιτερότητες 
κάθε λιμένα.

Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις

Άδειες καταδυτικών συνεργείων και δυτών ή μαθητευ-
ομένων δυτών που έχουν χορηγηθεί από τις Λιμενικές 
Αρχές, σύμφωνα με προϊσχύουσες διατάξεις, εξακολου-
θούν να ισχύουν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
βάσει των οποίων είχαν χορηγηθεί οι σχετικές άδειες, 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος Κανονισμού. Εντός του, ως άνω, 
ενός (1) έτους, το μέγιστο, ανακαλείται η σχετική άδεια 
και εκδίδεται, άνευ καταβολής παραβόλων, η αντίστοι-
χη βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, εφό-
σον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος για την 
άσκηση καθεμίας από τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Άρθρο 16
Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς

1. Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του π.δ. 530/1991 (ΦΕΚ 205 Α΄) έχουν 
ανάλογη εφαρμογή και σε αλλοδαπά πρόσωπα, πολί-
τες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, πλην 
Ελβετίας (ν. 2155/1993), καθώς και σε υπηκόους τρίτων 
χωρών, που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής και εργασίας 
στην Ελλάδα, που επιθυμούν να εργασθούν σε καταδυ-
τικές εργασίες.

2. Ο αλλοδαπός πρέπει να γνωρίζει επαρκώς την ελ-
ληνική γλώσσα. Η πιστοποίηση της γνώσης της ελληνι-
κής γλώσσας αποδεικνύεται με εξέταση του αιτούντος 
αλλοδαπού από τριμελή Επιτροπή που ορίζεται, κάθε 
φορά, από την κατά τόπο Λιμενική Αρχή. Τα έξοδα των 
μελών της επιτροπής βαρύνουν τον αιτούντα αλλοδαπό.

Άρθρο 17
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται 
κάθε άλλη διάταξη ή ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις 
διατάξεις του ή που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμί-
ζονται από αυτόν.
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Άρθρο 18
Κυρώσεις

1. Οι παραβάτες του Κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα 
από τις αστικές και ποινικές ευθύνες που συντρέχουν 
κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοι-
κητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον 
του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Επιπλέον, μπορούν να επιβληθούν, με απόφαση του 
Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, και οι ακόλουθες 
διοικητικές κυρώσεις:

α) Προσωρινή απαγόρευση δραστηριοποίησης κα-
ταδυτικού συνεργείου, δύτη και μαθητευόμενου δύτη. 
Η προσωρινή απαγόρευση επιβάλλεται σε περιπτώσεις 
καθ’ υποτροπή παράβασης των διατάξεων του παρόντος 
Κανονισμού και η διάρκειά της κυμαίνεται από δέκα (10) 
μέχρι τριάντα (30) ημέρες. Ως υποτροπή θεωρείται η τέ-
λεση τρίτης παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού 
στο ίδιο έτος.

β) Οριστική απαγόρευση δραστηριοποίησης καταδυ-
τικού συνεργείου, δύτη και μαθητευόμενου δύτη μπορεί 
να επιβληθεί και στην περίπτωση που, κατά την κρίση 
της Λιμενικής Αρχής, επιβάλλεται για λόγους τάξης και 
ασφάλειας της περιοχής και για λόγους γενικότερου δη-
μοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 19
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
του παρόντος τα ακόλουθα παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΤΗ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗ-
ΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΤΗ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟ-
ΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΔΥΤΗ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ 
ΔΥΤΗ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΥΤΗ».

Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2019

Ο Αρχηγός

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
«Υπόδειγμα αίτησης - αναγγελίας δραστηριοποίησης δύτη»
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26773Τεύχος B’ 2396/19.06.2019



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26774 Τεύχος B’ 2396/19.06.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
«Υπόδειγμα αίτησης - αναγγελίας δραστηριοποίησης καταδυτικού συνεργείου»



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26775Τεύχος B’ 2396/19.06.2019



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26776 Τεύχος B’ 2396/19.06.2019



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26777Τεύχος B’ 2396/19.06.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
«Υπόδειγμα βεβαίωσης υποβολής αιτήματος»



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26778 Τεύχος B’ 2396/19.06.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
«Υπόδειγμα βεβαίωσης υποβολής αιτήματος»



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26779Τεύχος B’ 2396/19.06.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
«Υπόδειγμα βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων»



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26780 Τεύχος B’ 2396/19.06.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
«Υπόδειγμα βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων»



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26781Τεύχος B’ 2396/19.06.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
«Υπόδειγμα βεβαίωσης υποβολής αιτήματος»



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26782 Τεύχος B’ 2396/19.06.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
«Υπόδειγμα βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων»

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02023961906190024*




